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Dzień 16 stycznia 2020 roku był dla nas początkiem nowego, początkiem podróży  

w nieznane. Po wczesnej 

pobudce tegoż dnia 

złapaliśmy nasze upchane 

do granic możliwości bagaże  

i wyruszyliśmy z domu. 

Polska żegnała nas 

niepogodą – było zimno, 

wietrznie, a deszcz wisiał w 

powietrzu. Samolot 

mieliśmy o godzinie 16:15 z 

Krakowa. Na lotnisko 

dostaliśmy się pociągiem. 

Odprawa minęła 

bezproblemowo. Po 

upływie zaledwie chwili 

wypełnionej lekkimi 

turbulencjami byliśmy już w 

powietrzu.  

O godzinie około 20-tej samolot wylądował w Madrycie, a my w końcu stanęliśmy na hiszpańskiej ziemi  

i odetchnęliśmy tamtejszym powietrzem. Nie był to jeszcze koniec, wciąż byliśmy o ponad 200 kilometrów 

od miejsca docelowego. Odebrawszy bagaże wsiedliśmy do autobusu, którym mieliśmy pokonać ostatni 

odcinek drogi. O godzinie 22:45 dotarliśmy na miejsce – zawitaliśmy w mieście Valladolid, w którym 

mieliśmy spędzić następne trzy tygodnie. Powrót zaplanowany był na 08.02.2020r. Pobyt w Hiszpanii był 

dla nas czasem niezwykłym, który zaowocował niezapomnianymi wrażeniami i nowym doświadczeniem. 

Poznaliśmy tamtejszą kuchnię, kulturę, fragmentarycznie język. Pracowaliśmy w Hiszpańskich firmach i 

mogliśmy pogłębić nasze umiejętności zawodowe. 

O mieście praktyk 

Valladolid – bo o nim mowa – zwane jest 

miastem kościołów, miastem uniwersyteckim lub 

dawną siedzibą królów. Liczy około 500 tysięcy 

mieszkańców i jest stolicą prowincji  

Kastylia y Leon. Miasto jest typowo europejskie – 

stara, zabytkowa część, otoczona jest nowszymi 

budynkami. Nasz internat położony był bardzo blisko 

rynku. Mieliśmy okazję spacerować po wąskich, 

historycznych uliczkach pomiędzy wysokimi 

kamienicami, których układ przypomina istny 

labirynt. Na każdej małej czy dużej uliczce zawsze jest 

przynajmniej jeden kościół, często zabytkowy. Na 

szczególną uwagę zasługuje górująca nad miastem 

renesansowa katedra wraz z położonymi przy niej 

ruinami kolegium.  Ludzie spacerujący w cieniu jej 
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murów mają okazję do zadumy: strzelista wieża, białe mury, a z drugiej strony kamienne ruiny 

przypominają o czasach które dawno przeminęły, o tym jak wiele zmienia upływ czasu.  Ulice miasta wijąc 

się jak gąsienice często splatają się w miejscach nazywanych Plaza. Zazwyczaj są to niewielkie otwarte 

przestrzenie. Plaza Mayor czyli główny rynek miasta, 

dawnej służący jako plac targowy, obecnie jest 

miejscem gdzie organizowane są wszystkie wydarzenia 

kulturowe. Czerwone kamienice otaczają brukowany 

plac tylko czekający na rozłożenie sceny muzycznej. 

Dodatkowymi atrakcjami są: karuzela i dziecięca 

kolejka. Z rynku wychodzi osiem ulic biegnących w 

najdalsze zakątki miasta. Jedna z nich prowadzi w 

stronę Plaza Zorrilla, miejsca gdzie z jednej strony 

możemy podziwiać Akademię Kawalerii, jeden  z 

najbardziej rozpoznawalnych budynków miasta. Zbudowany jest z szarego piaskowca, stojąc dumnie 

wzbudza respekt wobec architektów. Natomiast z drugiej strony znajduje wejście do Campo Grande – 

miejskiego parku, miejsca jakby z innego świata. Przechadzając się jego alejkami można odetchnąć świeżym 

powietrzem, nacieszyć oczy wieczną zielenią,  

a także spotkać jego mieszkańców – ogromną liczbę pawi, wiewiórek, łabędzi, kaczek, papużek, a także 

innych ptaków. Cały park jest tak duży, że nie sposób obejść go jednego dnia, utrudniają to także 

malownicze zakątki, przy których ciężko się nie zatrzymać.  

Valladolid jest także dawną siedzibą królów – miasto w latach 1601-1606 było stolicą Hiszpanii, 

rezydencją monarchii, epicentrum sceny politycznej i kulturowej kraju. 

O kulturze Hiszpanii 

Hiszpania jest państwem śródziemnomorskim w pełnym tego słowa znaczeniu. Ludzie są spokojni, wiecznie 

uśmiechnięci, nigdy się nigdzie nie spieszą. 

Dzień rozpoczyna się godziną 9:00. Wtedy większość Hiszpanów po szybkim śniadaniu idzie do pracy. Tradycją jest 15 

minutowe spóźnienie, które nikomu nie przeszkadza. Praca trwa do godziny 14 albo 15. Później jest kilkugodzinna przerwa na 

obiad. Wszyscy idą do domów, a wszelkie sklepy, restauracje czy bary są zamknięte. W mieście panuje senna cisza, praktycznie 

nikt nie chodzi po ulicach. Dopiero o 17:00 ludzie wracają do pracy. Godzina 19:00 oznacza dla mieszkańców koniec pracy i 

początek prawdziwego dnia. Ulice miasta ożywają, każdy idzie spotkać się z przyjaciółmi, na przyjęcie lub po prostu 

pospacerować. Z wszystkich stron płynie muzyka, słychać radosne rozmowy. Zabawa trwa przynajmniej do godziny 24:00. 

Hiszpanie lubią dużo, głośno i szybko mówić, nigdy nie przejdą 

też koło znajomego nie zamieniając przynajmniej kilku zdań. Jeżeli mają 

chwilę czasu na pewno przystaną na chodniku i zaczną wymieniać różne 

grzeczności, omawiać ostatni mecz piłki nożnej, czy dyskutować na temat 

życia codziennego. Najkrótsza rozmowa, która występuje tylko wtedy gdy 

Hiszpanów pali niedobór czasu, obejmuję zazwyczaj takie zwroty: „Część! 

Cześć! Jak się masz? Dobrze, a ty? Ja też. Muszę lecieć! Cześć! Cześć! „ W 

czasie naszego pobytu mieliśmy okazję uczestniczyć w lekcjach języka 

hiszpańskiego i w takiej rozmowie jesteśmy w stanie już sobie poradzić. 

Dowiedzieliśmy się także jak czyta się wszelkie hiszpańskie słowa - po 

pierwsze litera „h” jest zawsze pomijana, litera „j” jest wymawiana jako „h”, 

natomiast „ll” jako „j”.  

W czasie praktyk poznaliśmy także regionalną kuchnię, którą kucharki w internacie starały nam się pokazać od każdej 

strony. Podstawą żywienia jest wołowina, ryby, warzywa i owoce. Zupy są rzadkie, zazwyczaj mięsne, często pojawia się 

natomiast Paella – narodowe hiszpańskie danie, jest to ryż z resztkami z dnia poprzedniego  (odpowiednik naszego bigosu). 

Sportem narodowym jest oczywiście piłka nożna i to w każdej postaci. Identyczne emocje towarzyszą meczowi 

oglądanemu w telewizji, grze w piłkarzyki czy w FIFA-e.  

Paw z Campo Grande 
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Sposób pracy w Hiszpanii 

 

Pracując w ośmiu różnych firmach 

specjalizujących się w dziedzinach informatyki, 

elektroniki i automatyki mieliśmy możliwość 

poznania zasad działania takich firm od środka. 

Bazując na przykładzie Serwisu Informatycznego 

prześledźmy typowy dzień w takiej firmie. Praca na 

papierze rozpoczyna się o godzinie 9:00, dodając do 

tego 15 minut spóźnieniew rzeczywistości 

Hiszpanie zaczynają przyjmować zgłoszenia 

dopiero od około 9:20. Odbywa się to 

telefonicznie, a rozmowa zawsze obejmuje 

wszelkie grzeczności i trwa zazwyczaj pół godziny. 

Zupełnie inaczej niż w Polsce wygląda także 

zamawianie serwisu.  

W firmach lub szkołach, jeżeli coś nie działa, nikt nie próbuje tego samodzielnie naprawiać – pisze 

się : „No funciona”, nakleja na urządzeniu i dzwoni po serwis. Po godzinie 10:00 firma wysyła informatyków 

mających naprawić sprzęt. Pracownik będąc na miejscu przedstawia się używając stałego zwrotu: „Hola! 

Jestem z firmy informatycznej.” Następnie dyrektor placówki pokazuje mu salę z niedziałającym sprzętem, 

prosi o pomoc i odchodzi zająć się swoimi sprawami.  

Usterki zazwyczaj są łatwe do zdiagnozowania: zdarzało się, że komputer działał w pełni poprawnie 

tylko nie miał podpiętego monitora, lub rzutnik wyświetlał obraz ze złego wejścia. Informatyk naprawiający 

sprzęt ma być przede wszystkim skuteczny - jeżeli 

brakuje jakiegoś przewodu, lub urządzenie 

peryferyjne nie działa poprawnie, przeszukuje się 

pomieszczenie w nadziei na znalezienie 

odpowiednich komponentów. W Hiszpanii istnieje 

także kontrola adresów IP, a komputer musi 

posiadać odpowiedni certyfikat, nim zostanie 

podłączony do sieci. Jest to odgórnie narzucone 

przez rząd Hiszpanii. Każda placówka dostaje 

odpowiednią maskę i pulę adresów prywatnych, z 

których musi korzystać, jeżeli chce mieć dostęp do 

Internetu. Przyczynia się to do powstawania 

skomplikowanych błędów, praktycznie nie 

występujących w Polsce. Przykładowo złe podpięcie 

kabli wewnątrz szafy krosowniczej powoduje, że 

połowa placówki traci połączenie z siecią zewnętrzną. Często 

zdarza się także, że wydzielona maska jest za mała i nie mieści wszystkich komputerów firmy – tego 

problemu nie da się rozwiązać, ponieważ organizacja przydzielająca adresy, bardzo niechętnie zwiększa ich 

maksymalną pulę.   

Montaż drukarki sieciowej 

Sprawdzanie poprawności montażu instalacji sieciowej 



Nasze wycieczki 

W czasie naszego pobytu w Hiszpanii odwiedziliśmy kilka malowniczych zakątków takich jak Madryt, 

Salamanka, czy miejscowość Suances. 

Madryt – największe miasto i stolica kraju. W 

zamierzchłych czasach była to twierdza broniąca granic 

Hiszpanii przed najazdami Maurów. Obecnie jedyną 

pozostałością po fortyfikacjach jest niewielki odcinek 

starych, średniowiecznych murów. Zabytkowa część 

miasta obfituje  w wysokie kamienice i białe, strzeliste 

kościoły. Blisko centrum znajduje się także 

charakterystyczny łuk triumfalny oraz Palacio de 

Cibeles. Fanów piłki nożnej przyciąga także słynny 

Stadion Santiago Bernabeu. 

 

Salamanka – miasto po brzegi wypełnione niezwykłą, 

starożytną aurą. Swoim klimatem przenosi w czasy 

wypraw krzyżowych i walk z Muzułmanami. Początki 

miasta sięgają czasów rzymskich, jednak faktyczny jego 

rozwój nastąpił dopiero we wczesnym średniowieczu. 

Wszystko zapoczątkowała budowa pierwszego 

uniwersytetu w Hiszpanii (czwartego  

w Europie). Majestatyczne, uczelniane budowle  

z piaskowca, skąpane w blasku słońca, pozwalają odczuć 

jak wyglądało życie studenckie w dwunastym wieku. 

  

Suances – miejscowość nad wybrzeżem Cantabrian. 

Linia brzegowa w tym miejscu obfituje jednocześnie w 

klify, piaszczyste plaże i półwyspy. Lazurowa woda z 

przyjemnym pluskiem uderza w wybrzeże zachęcając 

do kąpieli.  

 

 

 

 

W praktykach uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie: Filip Faluszczak, Michał Nowicki, 

Mateusz Sabat,  Karol Zahuta, Mateusz Sarkowicz, Angelo Wielobób, Radosław Pawełek, Natalia Turosz,  Emilia 

Golenia, Michał Kosiorski, Dominik Baran, Tomasz Dąbek, Piotr Jankowski, Konrad Zaśko, Jakub Blicharz, Michał 

Skowron, Wojciech Wiercioch i Jakub Łach.  

Za koordynację projektu i opiekę nad uczniami odpowiadali nauczyciele: mgr inż. Stanisław Augustyn,  

mgr inż. Zbigniew Niedbała, mgr Beata Bieńko oraz mgr inż. Krzysztof Stec.  

Praktyka została zorganizowana  w ramach projektu Erasmus+ „Lepszy start - europejskie praktyki zawodowe”. 

Katedra w Salamance 

Wybrzeże Cantabrian, Zatoka Baskijska 

Zamek królewski w Madrycie 


